
Een platform voor de repair economie
in de stad Roeselare

www.roeselarerepareert.be



Roeselare Repareert is een netwerk voor en door Roeselarenaars dat de hersteleconomie 
in de stad Roeselare wil stimuleren. Door het delen van kennis, vaardigheden en 
infrastructuur willen we burgers en organisaties de kans geven om te kiezen voor meer 
duurzame alternatieven. Dit netwerk bestaat uit gelijkwaardige partners, die transparant 
en in vertrouwen samenwerken. 
Vandaag de dag gebeurt productie vaak zeer geautomatiseerd en buiten Europa 
waardoor we sterk van die landen afhankelijk zijn. Bij het streven naar een duurzame 
circulaire economie moet repareren dan ook hoger op de agenda komen. Meer repareren 
creëert meer lokale jobs wat tot een stijging van de economische veerkracht leidt.

Iedereen heeft als consument te maken met spullen die als ‘duurzame 
consumptiegoederen’ worden verkocht maar toch snel kapot gaan. En als ze stuk gaan, 
zijn ze ook nog eens moeilijk te herstellen: onderdelen zitten vastgelijmd, wisselstukken 
ontbreken, herstellers zijn moeilijk te vinden of het prijsverschil met de nieuwe aankoop 
is te klein. Ook ingebouwde veroudering, reclame en de steeds veranderende mode 
moedigen deze wegwerpeconomie aan.
De ‘hersteleconomie’ is een economie waarin herstelactiviteiten een veel grotere 
plaats krijgen om ‘duurzame consumptiegoederen’ langer in omloop te houden. Door 
alternatieven te bieden voor de ‘wegwerpeconomie’ willen we met Roeselare Repareert de 
sociale, ecologische en economische duurzaamheid van de economie versterken.

Waar staan we voor?

Waarom?

Sociale duurzaamheid
De consument maakt onterecht kosten door het aanschaffen van vervangproducten. 
Consumenten met geringe koopkracht kiezen hierbij vaak noodgedwongen de 
goedkope wegwerpproducten. Consumenten met meer koopkracht schaffen dan 
weer producten van hogere kwaliteit aan als statussymbolen. Producten die ze vaak 
voortijdig afdanken voor de nieuwste mode. De wegwerpeconomie vergroot op 
deze manier de sociale ongelijkheid. 

Ecologische duurzaamheid
De massaproductie en massaconsumptie legt een zware claim op de 
eindige grondstoffenvoorraad en energievoorziening. De effecten op de 
klimaatverandering van deze excessieve productie zijn steeds beter gekend. Door 
herstel van o.a. huishoudtoestellen, kleding en meubelen in plaats van steeds 
nieuwe spullen te produceren, kan al een belangrijke stap naar ecologische 
duurzaamheid worden gezet.
 
Economische duurzaamheid
Vandaag de dag gebeurt productie vaak zeer geautomatiseerd en buiten Europa 
waardoor we sterk van die landen afhankelijk zijn. Bij het streven naar een 
duurzame circulaire economie moet repareren dan ook hoger op de agenda 
komen. Meer repareren creëert meer lokale jobs wat tot een stijging van de 
economische veerkracht leidt.



Roeselare Repareert wil de herstelcultuur verder ontwikkelen en uitbreiden door:
• een brede sensibilisering van het belang van repareren;
• de verschillende herstelmogelijkheden (in Roeselare) beter bekend te maken bij de 

burger;
• het organiseren van herstelworkshops voor zowel de beginnende burger als voor de 

ervaren repairder; 
• de toegang tot kennis, vaardigheden en infrastructuur te faciliteren (bijvoorbeeld: 

n.a.v. COVID19 werd het online platform Repair Connects ontwikkeld om hulp op 
afstand te bieden);

• de ontwikkeling van nieuwe herstelmogelijkheden (bijvoorbeeld: bruikbare en 
betaalbare wisselstukken recupereren d.m.v. een samenwerking met Mirom en de 
Kringloopwinkel of het maken van vervangstukken d.m.v. 3D-printen);

• het Maaklab in RSLOpPost te laten functioneren als knooppunt van acties i.v.m. de 
nieuwe hersteleconomie en als contactpunt met burgers;

• initiatieven om herstel te bevorderen, te ondersteunen en te faciliteren;

Duurzaamheid & zorgzaamheid
Roeselare Repareert streeft naar sociale, ecologische en economische duurzaamheid. In 
praktijk vertaalt zich dit naar de zorg voor spullen die stuk zijn of worden afgedankt, uit 
respect voor het werk, de energie en materialen die hierin zijn verwerkt.

Delen
Binnen het netwerk Roeselare Repareert neemt de deeleconomie een belangrijke plaats in. 
Door het delen van kennis, vaardigheden en infrastructuur proberen we de mogelijkheden 
om te herstellen continu te bevorderen.

Laagdrempeligheid & Zelfredzaamheid
De burger als consument van duurzame consumptiegoederen en gebruiker van 
herstelmogelijkheden is de centrale actor voor een transitie van de wegwerpeconomie 
naar een hersteleconomie. We vinden het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk burgers 
te bereiken waardoor aandacht voor drempelverlaging zeer belangrijk is.

Plezier, creativiteit en verbondenheid
Herstellen is niet louter een economische activiteit (afweging van kosten en baten) maar 
heeft waarde in zichzelf. Ook de voldoening, de verrijking en de sociale dimensie van het 
herstellen, spelen een belangrijke rol. Tijdens een herstelactiviteit voelen we ons dan ook 
vaak meer verbonden met de medemens en onze gemeenschap.

Impact
Roeselare Repareert hanteert een visie op lange termijn en kijkt verder dan eenmalige 
events. We mikken op een reële cultuurverandering en nemen hierbij de tijd om van 
onderuit samen met burgers en organisaties aan de weg te timmeren.

Welke doelstellingen delen we?

Welke waarden en principes delen we?



Roeselare Repareert is een netwerk voor en door Roeselarenaars. Alle organisaties 
en individuele burgers die onze doelstellingen delen voor het versterken van een 
hersteleconomie en daar actief tot bijdragen, kunnen toetreden tot het netwerk.

Het netwerk Roeselare Repareert werkt op de volgende manier:
• Dit netwerk bestaat uit gelijkwaardige partners, die transparant en in vertrouwen 

samenwerken. 
• Dit netwerk brengt gelijkgezinde burgers en organisaties bij elkaar. De stad Roeselare 

en Avansa Mid -en Zuidwest treden op als ondersteunende partner.
• Projectgewijs wordt binnen het netwerk ad hoc beslist wie welke rol en welk 

engagement op zich neemt.
• Dit netwerk streeft een goede organisatie na door onderlinge afstemming, een 

duidelijke planning en taakverdeling. Deze samenwerking kan worden afgesproken in 
een jaarplan.

Wie kan toetreden tot het netwerk?

Werking

Interesesse om hieraan
mee te werken?

Laat het ons weten via
www.roeselarerepareert.be/contact


